
Orde van dienst voor de viering
van zondag 10 februari 2019

in de Bethelkerk

voorganger   : Ds. Guus A.V. Fröberg
organist   : Hans Treurniet

Iedereen kan elke zondag voorafgaande aan of na de dienst 
een lichtje aansteken in de stiltehoek van de consistoriekamer.

De kaarsen worden aangestoken
Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst.

In de consistorie wordt het consistoriegebed gebeden.

Welkom 

We gaan staan
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Wij zingen 346

3.
Geroepen en verzameld
uit dood en slavernij,
gedoopt in wolk en water,
dat volk van God zijn wij.

Bemoediging
V.: Onze hulp is in de Naam van de Heer
g.: die hemel en aarde gemaakt heeft
V.: die trouw is tot in eeuwigheid
g.: die niet laat varen het werk van zijn handen

Groet:
V.: De Heer zij met u
g.: ook met u zij de Heer

Wij zingen 346 vervolg

4.
Wij werden nieuw geboren,
toen de mens Jezus kwam,
die als een slaaf de zonde
der wereld op zich nam.

5.
Met Hem in geest en water
tot zoon van God gewijd,
zijn wij met Hem begraven,
verrezen voor altijd.

7.
Wie Jezus' kelk wil drinken
zijn doop wil ondergaan,
zal in de dood verzinken
en uit die dood opstaan.

8.
Hij zal zijn leven geven,
hij maakt zichzelf tot brood
hij sterft en anderen leven,
hij overleeft de dood.

hierna gaan we zitten
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Kyriëgebed eindigend met de woorden: “zo bidden wij”

We zingen: Heer ontferm U over ons
Christus ontferm U over ons
Heer ontferm U over ons.

Glorialied 305

2.
Alle eer en alle glorie
geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genade die ons toekomt
is Hij onze nieuwe naam.
Licht uit licht,
vergezicht,
steek ons met uw stralen aan!

3.
Alle eer en alle glorie
geldt de Geest, die leven doet,
die de eenheid in ons ademt,
vlam die ons vertrouwen voedt!
Levenszon, 
liefdesbron,
maak de tongen los voorgoed!

DIENST VAN HET WOORD

Gebed van de zondag

Met de kinderen

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing: Jesaja 6 : 1-8
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Wij zingen (psalm) 8

5.
Al wat er land of water heeft tot woning,
het moet de mens erkennen als zijn koning:
vogels en wild en al 't geduldig vee
en wat er wemelt in de wijde zee.

6.
HEER, onze Heer, hoe heerlijk en verheven
hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven.
Heer, onze God, hoe vol van majesteit
hebt Gij uw naam op aarde uitgebreid.

Schriftlezing: Lucas 5 : 1-11

Wij zingen 531

3.
Christus die door de wereld gaat
verheft zijn stem niet op de straat,
Hij spreekt ons hart aan, heden,
en wenkt ons met zich mede.
En lokt ook nog zoveel ons aan,

tot wie zouden wij anders gaan?
Hij heeft en zal ons geven
alles, - het eeuwig leven.
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Uitleg en verkondiging: Een bijna terloops roeping

Wij zingen ‘In je element’
tekst Bette Westera; melodie Edwin Schimscheimer

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst

DIENST VAN DE GEBEDEN

Dankgebed en voorbeden telkens afgesloten met:
V.: Dat bidden wij in uw Naam
g.: Heer hoor ons

Stil gebed 
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Onze Vader (oecumenisch)
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks 
brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

Mededelingen

Inzameling van de gaven voor:
1e Diaconie
2e Catechese en Educatie

tijdens het slotlied kunnen de jongste kinderen uit de oppas worden opgehaald.

Slotlied staande 791

2.
Liefde, die ons hebt geschapen,
vonk, waarmee Gijzelf ons raakt,
allesoverwinnend wapen,
laatste woord, dat vrede maakt.

3.
Liefde luidt de Naam der namen
waarmee Gij U kennen laat.
Liefde vraagt om ja en amen,
ziel en zinnen metterdaad.

4.
Liefde waagt zichzelf te geven,
ademt op van goede trouw.
Liefde houdt ons in het leven, -
daarop hebt Gij ons gebouwd.

5.
Liefde laat zich voluit schenken
als de allerbeste wijn.
Liefde blijft het feest gedenken
waarop wij uw gasten zijn.
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6.
Liefde boven alle liefde,
die zich als de hemel welft
over ons: wil ons genezen,
Bron van liefde, Liefde zelf!

Zending en zegen

Allen : AMEN

MEDEDELINGEN
Website Wijkgemeente Ambacht-Oost: www.ambachtoost.nl
Volg ons op twitter @  BethelkerkVld   en facebook

Wijkkas (koffie, drukwerk): IBAN bank nr. NL62 INGB 0000 66 32 57
t.n.v. penningmeester wijkkas Ambacht-Oost 
Diaconale wijkkas: 
Met giften op bankrek.nr. NL18 INGB 0005 34 41 05 t.n.v. Wijkdiaconie Ambacht Oost 
steunt u het werk van de diakenen en contactpersonen.    

Boekenmarkt en weggeefwinkel:
Behalve elke 2e zaterdag van de maand ook open op maandag
van 9:30 tot 12:00 u. "De Windwijzer" Schiedamseweg.

Wilt u iets vertellen over een project of wilt u iets presenteren via de beamer? 
Neem dan minstens een week van te voren contact op met:
Cobie Plantinga, tel 010 4347162;  cobieplantinga@ambachtoost.nl.

KOFFIEOCHTENDEN en LUNCH
Woensdagochtend 13 februari
De Bethelkerk is dan open om koffie te drinken en elkaar te ontmoeten. Dit is steeds 
op een woensdagochtend van 10.30 -12 uur. In de glazen zaal van de Bethelkerk
De koffie met een koekje staat klaar.

Voor het eerst is er aansluitend een lunch.
Deze is om ongeveer 12.00 uur. 
Hiervoor is het wel noodzakelijk om je op te geven. 
Dit kan bij Cobie Plantinga; cobieplantinga@ambachtoost.nl; tel.010 4347162.
Het is mogelijk om alleen koffie te drinken of alleen te lunchen. 

De volgende koffieochtend is: 13 maart

Iedereen is van harte welkom.

ACTIVITEITENOVERZICHT
Berichtjes kunt u sturen naar:
ds. G.A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl

Zondag 10 februari
Clubs/Provider tieners 12-16 jaar 19.00 - 20.30 uur

Maandag 11 februari
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur
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Dinsdag 12  februari
Ouderensoos: 14.30  - 16.30 uur.
Clubs: jongens 8-12 jaar/

meiden 10-12 jaar        19.00 - 20.00 uur
Cantorij 20.30 uur

Woensdag 13 februari
Koffieochtend 10.30 - 12.00 uur
Lunch 12.00 uur

Donderdag 14 februari
Clubs: meisjes 8-10 jaar 19.00 - 20.00 uur
Glorious Touch 20.00 - 22.00 uur
Einde van de religie 
of een nieuw begin 20.00 uur

Vrijdag 15 februari
Messengers 20.00 - 22.00 uur

Zondag 17 februari
Dienst 10.00 uur
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